Levi Ski Club 30v

Jaana Karhila-Räsänen

Yhteistä kasvua ja onnistumisen hetkiä
Jaana Karhila-Räsänen aloitti ansiokkaan lasketteluuransa Kauniaisissa 6-vuotiaana. Granibacken oli vain
kivenheiton päässä kotoa, joten oli helppoa hypätä
suksille ja lähteä kehittämään taitojaan Grankulla IFK:n
riveissä sekä myös testata niitä ajoittain seuran omissa
ja koulujenvälisissä kisoissa. Jaanasta ei tullut kisalaskijaa, mutta rinteessä hän on viettänyt aikaa enemmän
kuin moni kepinkiertäjä yhteensä.
Pojatkin varttuivat lajin pariin
Jaana opiskeli hiihdonopettajaksi 18-vuotiaana Vuokatissa ja lasketteli tuolloin pääasiassa Nuuksion Swinghillissä. Veri veti kuitenkin kotimäkeen ja nostamaan Kauniaisten hiihtokoulutoimintaa uuteen kukoistukseen. Siellä vierähtikin lopulta 30 vuotta, toiminnassa
oli parhaimmillaan mukana jopa 900 lasta viikossa.
- Meidän hiihtokoulumme ei ollut perinteinen, sillä kokoonnuimme
koko talven kerran viikossa harjoittelemaan. Minun lapsenikin kasvoivat rinteen juurella, nukkuivat päiväunensa rinteen alla ja siirtyivät kasvaessaan suksille, kuinkas muuten. Poikien junnuvuosina

Jaana nauttii hiihtokoulussa onnistumisten hetkistä
asiakkaiden kanssa.

toimin treeniryhmien vetäjänä, Jaana muistelee.
Laskettelukärpänen puraisi myös poikia. Joonas teki menestyksekkään kisauran ja voitti sen aikana USA:n yliopistojen mestaruuden sekä universiadien pujottelun. Hän edusti Levi Ski Clubia maailmancupin ja Eurooppa Cupin osakilpailuissa maailman
kärjen tuntumassa, kovin voitettu päänahka paripujottelussa oli Ted Ligety. Tällä hetkellä Joonas toimii Denverin yliopiston alppihiihdon päävalmentajana. Toinen poika Jeppe taas keskittyi kisojen järjestelypuoleen tuomaritehtävissä.
Iso mäki, pientä toimintaa
Ensimmäisen kerran Jaana vieraili Levillä jo 1990-luvulla. Silloin ajatuksena oli nautiskella laskettelusta ja tutustua paikalliseen
hiihtokouluun, jossa hän pääsi hetimiten vetämään myös muutamia tunteja. Jaanan palava halu jakaa ympärilleen alppihiihdon
ilosanomaa poiki siis ensikosketuksen Leville. Hiihdonopetuksessa Jaanan mielestä parasta on se, kun asiakas oivaltaa, miten
sukset saadaan kääntymään ja unelma lasketteluharrastuksesta alkaa muuttua todeksi.
- Täällä Levillä oli silloin iso mäki ja pientä seuratoimintaa, eli juuri päinvastoin kuin Kauniaisissa. Kun tulin mukaan Levi Ski Clubiin, tavoitteena oli saada tänne lisää kisoja. Silloin täällä kilpailtiin lähinnä vain Eurooppa Cup ja maailmancup, ja junioreiden
kisat loistivat poissaolollaan. Olin ollut täällä kisahommissa jo ensimmäisestä Eurooppa Cupista alkaen, koko ajan lisääntyvässä
määrin. Kun Jarmo ja Kirsi Nieminen houkuttelivat minut ottamaan vuorotteluvapaata ja asettumaan tiiviimmin Leville, he järjestivät sen tueksi minulle myös sairaanhoitajan pestin lääkärikeskuksessa, Jaana sanoo.
- Niinpä pääsin puuhailemaan entistä aktiivisemmin Levillä alppihiihdon parissa, ja viimeiset viitisentoista vuotta olen toiminut
kilpailunjohtajana. Vietin täällä koko ajan enemmän aikaa, kunnes muutin tänne asumaan. Ennen Leville muuttoa tein tätä kaikkea lentoemännän työn ohessa. Se oli haastavaa, mutta mahdollista. Olen mukana myös FIS:n Eurooppa Cup -komiteassa, ja
on ollut mukava huomata, miten ulkomaillakin arvostetaan sitä, mitä olemme täällä Levillä saaneet aikaan.
Seura on hyvä elämänkoulu
Jaana on helposti lähestyttävä persoona, jolla on ennakkoluuloton ja avoin asenne. Kun hän ottaa asioita hoitaakseen, ne tuppaavat tapahtumaan vauhdilla, joten seuran kannalta hän onkin aikamoinen eteenpäin vievä voima. Kilpailunjohtajan pesti ei
paina Jaanan hartioita, sillä hänellä on apuna hyvä kisaorganisaatio, johon on helppo luottaa joka tilanteessa. Sen jäsenet ar-

vostavat toisiaan ja ymmärtävät jokaisen pienenkin palan tärkeyden organisaation toiminnan kannalta.

- Kunnioitus ja arvostus ovat aina molemminpuolisia ja tuovat mukanaan luottamuksen. Kilpailunjohtajan tehtävä vaatii sääntöjen
tuntemista, organisointikykyä, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä tarvittaessa pikaisia päätöksiä. Meillä on kisaorganisaatiossa

monenlaisia tehtäviä ja toimijoita, ja he kaikki ovat yhtä tärkeitä ja omalla tavallaan korvaamattomia, Jaana toteaa.
- Kun mietitään, että tätä tehdään vapaaehtoisvoimin, sitä voidaan pitää seuran suurimpana varallisuutena. Jos tulee ongelmia,
löydämme niihin kyllä aina ratkaisun. Totta kai täytyy ennakoida ja tehdä varasuunnitelmia, mutta ei kannata rakennella uhkakuvia, jotka alkaisivat rajoittaa toimintaa. Jos hissi ei esimerkiksi toimi tuulen vuoksi, tiedän kyllä, että yhdellä puhelinsoitolla hissi
saadaan korvattua autokyydeillä.
- Levi Ski Club on nuorille hyvä elämänkoulu, jossa oppii tärkeitä asioita, joita ei voi opettaa koulussa. Onnistumisten ja epäonnistumisen hetket eletään yhdessä läpi, ja yhtä tärkeää kuin oppia voittamaan, on oppia häviämään. Mitä paremmin oppii käsittelemään epäonnistumisia, sitä suurempi vahvuus se on myöhemmin elämässä.
Me-henki heijastuu ympärille
- Olen päässyt vuosien varrella kehittämään toimintaa lukuisten ihmisten kanssa, kiitos siitä heille kaikille. Tällä hetkellä freeridepuoli on nousussa ja tuo uusia ulottuvuuksia seuratoimintaan. Se tuo monipuolisuutta kaikille laskijoille, sillä myös ratalaskijan on
hyvä opetella välillä muita taitoja. Lajit tukevat toisiaan ja tuovat harjoitteluun vaihtelua, sanoo Jaana.
- Jouni Palosaarta haluan kiittää siitä, että hän on aina halunnut ymmärtää seuran tarpeet ja vastata niihin. Emme ole koskaan
vaatineet mitään utopistista, ja sen mitä olemme tarvinneet, olemme pystyneet myös perustelemaan. Näin on syntynyt molemminpuolinen ymmärrys, joka on hyvä pohja yhteistoiminnalle.
Jaana toivoo, että alueen toimijat lähtisivät entistä aktiivisemmin mukaan seuran toimintaan. Vapaaehtoisvoimin rakennetut tapahtumat tuovat alueelle paljon asiakkaita ja sitä myötä myös tuloa. Kun mahdollisimman moni alueen toimija on jollakin tavalla mukana siinä paletissa, syntyy me-henki, joka heijastuu ulospäin koko alueesta, ja kukapa ei toivoisi, että se on energinen ja positiivinen.
- Kilpailutoiminta täällä Levillä on lisääntynyt vuosien aikana merkittävästi, ja myös Levi Ski Club on kasvanut. Se ei tarkoita vain
jäsenmäärää, vaan olemme toimintamme aikana tehneet rohkeita ratkaisuja, joissa on tapahtunut myös virheitä, joista on opittu.

Seuran päätehtävät, kasvattaa lapsista hyviä kansalaisia ja tarjota heille mahdollisuuksia viettää laadukasta vapaa-aikaa liikunnan
parissa, ovat kuitenkin koko ajan toteutuneet.
Upea ympäristö, jota kannattaa arvostaa
- Minulle henkilökohtaisesti tämä harrastus on tuonut valtavasti
ihania ystäviä ja myös arvostusta alan toimijoissa. Enhän olisi voinut edes kuvitella, että jonain päivänä pääsen mukaan Olympialaisten järjestelyihin, mutta sekin on nyt koettu. Tiesin kyllä aikoinaan mukaan lähtiessäni, että kun annan tälle asialle pikkusormen, se vie minut kokonaan, mutta on se myös tuonut paljon elämyksiä, onnistumisia, ongelmia, ratkaisuja ja hyviä hetkiä, joita
tulee joka vuosi lisää.
- Tykkään puhua asioista suoraan ja avoimesti, sillä se luo asioille

mahdollisuuden kehittyä. On ollut mukava nähdä, että sitä arvostetaan. Ja nyt sanon suoraan, että hyvät vanhemmat, kannustakaa
ihmeessä lapsia lähtemään mukaan Levi Ski Clubin toimintaan.
He saavat siellä liikuntaa, terveyttä, sosiaalisia kontakteja ja mukavia hetkiä hyvän harrastuksen parissa, Jaana vakuuttaa.
- Jos joku miettii, että se vie liikaa aikaa, aina voi järjestää tuttavien kesken kimppakyytirinkejä ja kuljettaa lapsia treeneihin vuorotellen. Meillä on täällä niin upea ympäristö harrastaa rinnelajeja,
että sitä kannattaa oikeasti arvostaa. Levi Ski Clubiin on helppo
tulla mukaan, ja jos seuratoiminta ja sen kehittäminen kiinnostaa,
sekin onnistuu. Uudet hyvät ideat ovat aina paikallaan ja niitä kyllä

kuunnellaan.
Jaanalla on palava halu edistää lasketteluharrastusta
kaikin tavoin.
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